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Terrängvandring och workshop i Veikars, 25.3.2015 

 

Att ständigt utveckla och förbättra växelverkan i planprocesser är både nödvändigt och viktigt, 

sett ur många olika perspektiv. Därför tog planläggningsavdelningen vid Korsholms kommun 

kontakt med Byarådet för Älvbyarna i östra Korsholm och Naturklubben i Älvbyarna, och hörde 

om de var intresserade av att medverka och delta i ett ”pilotprojekt” - en terrängvandring och 

workshop i anknytning till utvidgningen av Veikars detaljplaneområde. 

De tillfrågade visade genast intresse för ett sådant här evenemang, och onsdagen den 

25.3.2015 hölls således en terrängvandring och workshop i Veikars. 

Grundtanken med evenemanget var att ge boende i närområdet möjlighet att på ort och ställe 

framföra sina åsikter, idéer och visioner om det nya planområdet. Växelverkan med de som 

känner till områdets styrkor och svagheter ger mervärde i planeringen och en tyngre förankring 

i bygden. Att uppfylla allas visioner och önskemål är inte möjligt, men genom att se till många 

olika intressen vill man skapa en effektiv markanvändning och fungerande helhet, där 

samspelet mellan de olika elementen ska vara så ändamålsenlig som möjlig. 

 

Terrängvandringen  

Vi startade terrängvandringen från Veikars skola med sikte mot Nyvägen. Redan i korsningen 

Veikarsvägen – Nyvägen uppmärksammades den dåliga sikten mot Kvevlax, och det 

konstaterades att hastighetsbegränsningen 40 km/ h för bilar som kommer från Kvevlaxhållet 

väldigt sällan efterföljs. Det enda ur trafiksäkerhetssynpunkt i denna korsning är en 

trafikspegel, i vilken man ska kunna se trafik som kommer från Kvevlaxhållet. 

Längs Nyvägen såg vi på det lilla åkerområde som anvisats som grönområde på det befintliga 

detaljplanområdet, samt på de små åkerområdena, vilka i detaljplanutkasten för det nya 

området anvisats som område för odlingslotter. I diskussionen funderades huruvida man kan 

använda åkerområdena för häst- eller fårbete samt större odlingar som t.ex. potatisland. 

Vi gick vidare till den norra delen av planområde, och tittade på området som anvisats för rad- 

och parhus i de alternativa planutkasten. Sedan gick vi vidare, över det stora utfallet och längs 

stigen som går i skogsbrynet intill ”Skolängen”, i områdets västra del. När vi gick längs stigen, 

nedanför den mot väst sluttande terrängen stannade vi till på flera platser och tittade på hur 

tomterna var placerade enligt de olika planutkasten. I diskussionen funderades på hur man 

kunde bevara ”skogskänslan” när man i framtiden ska gå längs stigen, och hur det skulle 

påverka användandet av stigen, med bebyggda tomter så nära intill stigen. Den genuina 

skogskänslan försvinner sannolikt när tomterna skulle bli bebyggda, och det skulle kännas 

som att man går på någons bakgård när tomterna är placerade så nära den befintliga stigen. 

Kunde man flytta stigen ut till åkerområdet/ bevara mera träd eller helt lämna sluttningen orörd 

från byggande var frågor som dök upp. 

Vi vandrade vidare längs stigen, uppför västsluttningen och till områdets mitt, där ståtliga tallar 

och granar svagt vajade i vind, emedan fågelsång fyllde våra öron denna soliga vårvinter kväll. 

Vi fortsatte söderut, genom området tills vi kom fram till flygekorrens kärnområde. Där tittade 

vi på flygekorrspillning under en grov asp. Vi fortsatte vår vandring genom flygekorrens 

kärnområde i sydvästlig riktning, längs den breda parkliknande stigen. 

PM 30.3.2015 
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      Bild 1. Kontroll kring grova aspar i flygekorrens kärnområde. 

 

      Bild 2. Vandring mot sydväst, genom flygekorrens kärnområde.  

 

Strax före stigens slut, ner mot åkern tittade vi på kilastenfoten av en gammal husgrund. Huset, 

som längre inte finns har varit bostad åt folkskolläraren i byn fram till ca 19xx – talet. På 

platsen finns också rester av en stenfot i tegel samt växande körsbärsträd, vilka vittnar om den 

gamla bosättningen. De gamla grunderna är belägna inom flygekorrens kärnområde. 

Sedan gick vi tillbaka mot nordost, längs stigen som mynnar ut vid ändan av Bergvägen. På 

en plats stannade vi till och såg på en formation i terrängen som vittnar om att det har funnits 

någonting typ av verksamhet eller bebyggelse på platsen. En av de medverkande på 

vandringen skulle forska vidare i saken. Därefter fortsatte vi ut till Bergvägen och mot skolan. 
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Workshop  

Planläggningsavdelningen berättade kort om de inkomna utlåtandena över de alternativa 

detaljplanutkasten. Konstaterades att NTM-centralen och Österbottens förbund hade många 

snarliknande kommentarer, bl.a. gällande det i landskapsplanen anvisande behovet av en 

vägförbindelse mellan Vassor – Helsingby, och frågeställningar hur detta påverkar den aktuella 

detaljplanen. Även kulturmiljö, översvämningsområde och traditionellt byggande var några av 

de saker som hade lyfts fram i utlåtandena. 

Nästa skede i planprocessen är framtagande av ett planförslag, med beaktande av inkomna 

åsikter och utlåtande samt beaktande av förslag och idéer som framkommer under 

workshopen. 

Därefter fick deltagarna fritt skissera hur de vill att området ska se ut i framtiden.  

Till förfogande fanns planutkasten, baskartmaterial med olika element utmärkta, så som 

flygekorrområde, åkermark, ledningsnät och sanka områden. 

 

 

Innan skisserandet och brainstormingen 

funderade deltagarna på vad de ville föra fram, 

och vad som är viktigt. På basen av det bildade 

de två grupper. Den ena gruppen såg på 

planeringen ur naturvärdenas synvinkel och den 

andra gruppen såg på planeringen ur lantligt 

boende/ekologisk synvinkel. 

 

 

 

Bild 3-4. Deltagarna i full färd med diskussioner.
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   Bild 5. Kreativiteten flödar när tomter stryks ur utkasten och nya ritas in. 

 

 

  
 Bild 6-7. Alster av gruppen som såg på planeringen ur naturvärdenas synvinkel. 
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Deltagarna diskuterade flitigt samt ritade och skrev ner sina tankar. Efter en stunds 

skisserande så presenterade deltagarna sina alster och det var fri diskussion.  

Den grupp som såg på planeringen ur naturvärdenas synvinkel före bl.a. fram att man borde 

bevara trollskogen för att områdets attraktionsvärde ska kvarstå. Därtill gav de förslag på var 

man alternativt kunde placera bostadstomter. 

Den andra gruppen som såg på planeringen ur lantligt boende - ekologisk synvinkel lyfte fram 

bl.a. följande saker: gemensam värmecentral för husgrupper, gemensam utebastu+badtunna, 

äppelträd och bärbuskar i stället för planteringar på område som ska förverkligas genom 

grönområdesplan, företagande - ”må-bra-center”.  

Därtill så lyfte båda grupperna fram odlingsmöjligheter, möjlighet att ha betande djur på 

området, anslutning till skid- och länkspår, vandringsleder, samt traditionell byggnadsstil i 

område – stockhus och trähusbyggande. 

Under presentationerna och diskussionen framkom många intressanta och viktiga synpunkter, 

bl.a. diskuterades också möjligheten att ha en genomfartsväg genom hela området. 

      Bild 8. Alster av gruppen som såg på planeringen ur lantligt boende/ekologisk synvinkel. 

 

Avslutningsvis kan konstateras att evenemanget var ett lyckat pilotprojekt och väl mottaget 

bland de som deltog under kvällens lopp. I den fortsatta planeringen kommer att ses över vilka 

förslag/ idéer som kan tillämpas samt i vilken omfattning. 

Beträffande själva evenemanget så tror jag starkt på att det här är ett fungerande koncept, 

som ger mervärde i planeringen. Nu när vi har haft vårt första pilotprojekt så har vi ju en början 

på en ny typ av modell för samarbete och växelverkan, som vi ständigt kan vidareutveckla och 

förbättra samt specialanpassa beroende på vilken typ av planprojekt det är frågan om. 

 

Antecknat av 

Martina Bäckman 

 


